
วงเงนิงบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ซื้อเคร่ืองอา่นบาร์โคด้ จ านวน 1 

เคร่ือง

             4,700 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

2. ซื้อจานดาวเทยีม จ านวน 1 ชุด 

พร้อมเดนิสายสญัญาณ

             5,000 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

3. ซื้อกลอ้งถา่ยรูป D180 พร้อม

อุปกรณ์ 1 ชุด (เลนสม์มุกวา้ง

คณุภาพสงู 1 ชุด และเมมโมร่ีการ์ด 

ความจุ 16 GB) รวมขาตั้งกลอ้ง

         219,500 ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

4. ซื้อเคร่ืองพมิพบ์าร์โคด้ จ านวน 1 

เคร่ือง

           16,100 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

5. ซื้ออุปกรณ์จัดเกบ็ขอ้มลูแบบ

ภายนอก (External Harddisk) ขนาด

ความจุ 300 GB  จ านวน 1 เคร่ือง

         510,000 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

6. ซื้อซอฟทแ์วร์ Microsoft Office 

2013 จ านวน 20 ชุด (License)

         200,000 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

แผนการจัดหาพสัดุ (เพิม่เติม) ประจ าปงีบประมาณ 2558

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2557 ป ี2558

หมายเหตุ
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สื่อสิ่งพมิพ์/เอกสารเผยแพร่

1. จ้างพมิพห์นงัสอืเผยแพร่แนวคดิและ

ทฤษฎกีารพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริในพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หวั จ านวน 2,000 เลม่

         600,000 ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

2. จ้างพมิพเ์อกสาร "เศรษฐกจิพอเพยีง

 ปรัชญาชี้ถงึแนวทางการด าเนนิชวีติ" 

จ านวน 10,000 เลม่

         100,000 ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

3. จ้างพมิพเ์อกสาร "หลกัการทรงงาน

ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั" จ านวน

 10,000 เลม่

         100,000 ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

4. จ้างพมิพเ์อกสาร "ทฤษฎชีวีติใหม ่

ชวีติที่พอเพยีง" จ านวน 10,000 เลม่

         200,000 ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

5. จ้างพมิพห์นงัสอื "หลกัการทรงงาน" 

ฉบบัการ์ตนู จ านวน 3,000 เลม่

         200,000 ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด
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6. จ้างพมิพว์ารสารอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ประจ าปงีบประมาณ 

2558 ฉบบัที่ 1-4 ฉบบัละ 10,000 

เลม่ รวม 40,000 เลม่

      1,800,000 ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

7. จ้างพมิพบ์นัทกึโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 5,000

 เลม่

         500,000 ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

8. จ้างพมิพโ์ปสเตอร์องคค์วามรู้

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จ านวน 1.000 ชุด (1 ชุด ม ี12 แผ่น)

         300,000 ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

9. จ้างพมิพห์นงัสอื "เศรษฐกจิพอเพยีง" 

โดยนายอ าพล เสนาณรงค ์องคมนตรี 

จ านวน 2,000 เลม่

         180,000 ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

10. จ้างออกแบบและจัดพมิพเ์อกสาร

เผยแพร่ Proceeding จ านวน 300 เลม่

         140,000 ส านกัศกึษาและ

ขยายผลการ

พัฒนาตามแนว

พระราชด าริ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด
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11. จ้างพมิพเ์อกสารเผยแพร่ตวัอย่าง

ความส าเร็จ 8 ศนูย์ศกึษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวนศนูย์ละ

 3,000 เลม่

         300,000 ส านกัศกึษาและ

ขยายผลการ

พัฒนาตามแนว

พระราชด าริ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

12. จ้างพมิพเ์อกสาร Technical Bulletin

 จ านวน 1,000 เลม่

           20,000 ส านกัแผนงานและ

วเิทศสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด
13. จ้างพมิพจ์ดหมายขา่ว Vetiverim 

Newsletter ฉบบัที่ 64-67 ฉบบัละ 

500 เลม่ รวม 2,000 เลม่

           80,000 ส านกัแผนงานและ

วเิทศสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

14. จ้างพมิพเ์อกสารเผยแพร่ The 

Developer King กษตัริย์นกัพัฒนา 

จ านวน 3,000 เลม่

        232,725 ส านกัแผนงานและ

วเิทศสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

15. จ้างพมิพเ์อกสารเผยแพร่ From 

Royal Initiatives : 60 Years of 

happiness under the Royal Aegis  

จ านวน 3,000 เลม่

         706,200 ส านกัแผนงานและ

วเิทศสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

16. จ้างพมิพเ์อกสารเผยแพร่ Concepts

 and Theories of His Majesty the King 

on Development จ านวน 3,000 เลม่

        796,080 ส านกัแผนงานและ

วเิทศสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด
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17. จ้างพมิพห์นงัสอื "การประกวด

เกษตรกรตน้แบบหมู่บา้นรอบศนูย์ศกึษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ" 

จ านวน 3,000 เลม่

         100,000 ส านกัแผนงานและ

วเิทศสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

สื่อโทรทัศน์

1. จ้างผลติสารคดเีชงิขา่ว "ปวงประชา 

ร่มเย็นเปน็สขุ" ความยาว 2 นาท ีจ านวน

 24 ตอน พร้อมเผยแพร่ออกอากาศ

ทางสถานโีทรทศันช์อ่งใดชอ่งหนึ่ง

      2,000,000  ส านกั

ประชาสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

2. จ้างผลติสารคดลีะครสั้นเฉลมิพระ

เกยีรต ิชุด "แสงสอ่งไทย" ความยาว 

7-10 นาท ีจ านวน 10 ตอน พร้อม

เผยแพร่ออกอากาศทางสถานโีทรทศัน์

ชอ่งใดชอ่งหนึ่ง

      2,500,000  ส านกั

ประชาสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด
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นทิรรศการ

1. จัดงานเฉลมิพระเกยีรต ิเนื่องใน

โอกาสสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี ทรงเจริญ

พระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 

2558

      2,000,000  ส านกั

ประชาสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

จา้งเหมาบรกิาร/อืน่ๆ

1. จ้างเหมาบริการดแูลบ ารุงรักษา

อุปกรณ์เครือขา่ย

         350,000  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

2. จ้างท าปา้ยสแตนเลส จ านวน 24 ชิ้น            19,200  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

3. จ้างท าถงุผ้าใสเ่อกสาร จ านวน 500 

ใบ

           55,000 ส านกัแผนงานและ

วเิทศสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด
4. จ้างจัดสื่อมวลชนสญัจรเย่ียมชม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จ านวน 2 คร้ัง

         600,000 ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด



วงเงนิงบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการจัดหาพสัดุ (เพิม่เติม) ประจ าปงีบประมาณ 2558

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2557 ป ี2558

หมายเหตุ

5. จ้างเหมาปรับปรุงหอ้งจัดเกบ็

นทิรรศการและเอกสารตา่งๆ

      1,200,000 ส านกังานเลขาธกิาร การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

6. จ้างผลติชัน้วางเอกสารและบนัไดเลื่อน          500,000 ส านกังานเลขาธกิาร การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

7. จ้างจัดฝึกอบรมหลกัสตูรนกับริหาร

การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ (นบร.) 

รุ่นที่ 4 จ านวน 50 คน

     1,975,000 ส านกัพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

เพือ่ขับเคลื่อนแนว

พระราชด าริ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

8. จ้างจัดฝึกอบรมหลกัสตูรพัฒนาองค์

ความรู้และเสริมสร้างเครือขา่ยการ

เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ

และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

(พพร.) รุ่นที่ 4 จ านวน 50 คน

      1,165,000 ส านกัพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

เพือ่ขับเคลื่อนแนว

พระราชด าริ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด


